
מטיבי לסת
מיכל בורשטיין

המסעדות שומרות הכשרות באזורינו מתרבות והולכות 
לשמחת שומרי הכשרות וכך ניתן להינות ממסעדות 

חדשות שהכפו לכשרות.
אנחנו אכלנו ברנה בכרמיאל.

המקום גדול ומרווח, השירות אדיב ומהיר
והמנות גדולות וטעימות. התפריט מגוון וכולל גם מנות 

בסגנון אסיאתי, דגים , פסטות, פיצות וסלטים.
בקינוחים יש בלינצ’סים טעימים ועוד.

המחירים סבירים והמסעדה בכשרות של הרבנות 
כרמיאל.

שווה לעודד את הרנה שהפכה לכשרה 
שווה קפיצה!גם בראש פינה וגם בכרמיאל.

איילה טולדאנומטיבי לכת

המלצת רגיעה- המפל “הקטן”  ופינת התאנה בירדן ההיסטורי:

אחד  חלק  לשניים.  הירדן  נהר  מתפצל  בלום  כפר  בקצה 
והחלק  החולה,  עמק  בשולי  מלאכותית  בתעלה  זורם 
לאגמון  ונשפך  העמק,  במרכז  דרומה  ממשיך  ההיסטורי 
מסלול  של  בקצהו  הפיצול  לפני  מטרים  כמה   . החולה 
הקייקים ישנו מפל מלאכותי ומקסים . מעט דרומה משם 
של  באורך  יפה  בריכה  ההיסטורי  הירדן  באפיק  נוצרה 
מאות מטרים. על שפת הבריכה ישנו כר דשא קטן ויפה, 
הנקודות,   נדיב.בשני  צל  שמעניק  ענק,  תאנה  עץ  ולצידו 

אפשר לבלות זמן רב. 
איך מגיעים?
המפל הקטן 

בwaze המפל הקטן על הירדן ההיסטורי. 
ואחרי הכניסה לקיבוץ  נוסעים לכפר בלום  גומא  מצומת 
פונים שמאלה אל בית הספר” גומא” חונים בחניה ועוברים 
כפר  קייקי  של  הסיום  לנקודת  לירדן  היורד  שער  רגלית 
ומגיעים  מטר  כמאה  הירדן  לאורך  דרומה  .הולכים  בלום 
למקום המפל . יש מקום ישיבה בשפע בצל העצים . ניתן 
להכנס אל הנחל גובה המים עד כמטר.ויש מקומות שאף 
רדוד יותר ניתן להגיע אל המפל בהליכה במים ו”להתקלח” 

במימיו הקפואים. זהירות! הזרימה חזקה .

בריכת התאנה בנאות מרדכי:
גודל הבריכה: מאות מטרים אורך, וכ-10 מטר רוחב  עומק 
לצידו  הירדן  את  לחצות  אפשר  אחד.   כמטר  עד  המים: 

השני, או לשחות לאורכו ולרוחבו. 
בו  ופונים    90 כביש  על  גומא  לצומת  מגיעים   > ברכב 
מזרחה לכביש 977, לכיוון כפר בלום. אחרי כ-, חולפים על 
פני פנייה שמאלה לכפר בלום, ומיד אחריה רואים מימין 
תחנת אוטובוס. מהתחנה מודדים 100 מטר בדיוק, ופונים 
ימינה )רואים שלט “דובילנד”( לשביל עפר שעובר על גדת 
הירדן ההיסטורי. נוסעים לכיוון דרום כשמימין מלווים את 
השביל מטעים ומקשאות אבטיחים, ומשמאלנו זורם נהר 
מדשאות  לראות  אפשר  הירדן  של  השני  מעברו  הירדן. 
כעבור  מרדכי.  נאות  קיבוץ  בתוך  שנמצאות  חמד  ופינות 
מעל  שעוברים  צינורות  משמאל  רואים  קילומטר  כ-1.2 
כ-150  והשני עבה מאוד. ממשיכים עוד  הירדן, אחד צר 
קטן שלצידו  בטון  מבנה  ליד  המכונית  ומחנים את  מטר, 

שלט עליו כתוב: “הירדן ההיסטורי” 

שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

STERAPSIS SQUAMOSA= ברקנית האשל

הירדן  כדוגמת בקעת  בו אשלים  בכל מקום שגדלים 
ואפילו בכיכר ים המלח – ניתן למצוא בתחילת הקיץ  

את הברקנית  המקסימה ביותר של ישראל..
וגחונה  מיוחד  מתכתי  ירוק  צבעה  העליון  בצידה 
ירוק-צהוב מתכתי נוצץ. ניזונה מתפרחות של האשל. 
באמצע  ובגזעים.  האשלים  בענפי  נוברים  הזוחלים 
מתחת  החיפושיות  כנפי  את  למצוא  ניתן  הקיץ 
לאשלים. צבעו נשמר לאורך ימים ויש האוספים אותן 

על מנת להכין מהן עדיים. 
ראיתי אותם במדבר  אבל גם בגולן ומידי פעם אפילו 

בגינה שלי!

לנישואי ביתם מיטבישראל ואופירה למשפחת שוורצבנד מזל טוב

בהצלחה!
לכל ילדי המעון, הגנים, 

בתי הספר, הישיבות 
ובנות השירות לאומי

לאושרת פרץובהצלחהשחרור נעים 

נועם רביבלקומונרית החדשה ובהצלחהברוכה הבאה

מזל טוב
למשפחת וינוגרט

זיוה ואברהם 
לנישואי ביתם מבשרת

של הבן אביעד לרגל בר המצווה אמנון ורחלילמשפחת כהןמזל טוב

מזל טוב
למשפחת כהן

הרב מאיר ונעמה
לרגל בר המצווה 
של הבן נחשון 

מזל טוב
למשפחת סגרון

הרב מאיר והרבנית יפה

להולדת הנכד

בן לדניאל ורות

ברוכים השבים
למשפחות ברודי, 

וייס, שושן, 
וטרבלסי

יואב וורדלמשפחת סופר ברוכים הבאים

למשפחת גנץברכת דרך צלחה 
ועד הישוב

ועד הישוב, המועצה והאגודה להתנדבות השירות הלאומי החלו במאמץ משותף לשיפוץ 
משמעותי של דירות השירות על מנת להנעים את שהייתן של בנות השירות בישוב. 

המפל 
“הקטן”

פינת 
התאנה

ועד הישוב מברך את בנות השירות הלאומי שהגיעו לישוב לשנת תש״פ. 

אנו מאחלים להן שנת עשייה מבורכת ומספקת. 
תחול ברכת ה׳ עליכן

יעקב ומוטי כהן- משתתפים בצערכם
בפטירת האם. מן השמיים תנוחמו.


